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Vogelasiel “Het Gooi” wil vernieuwen

Pieter Schut

Ook van ondoordacht handelen van de mens kan de vogel het slachtoffer worden.

Denk byvoorbeeld aan de gevolgen van het omzagen van een boom in het broed-

seizoen, of het aansteken van de open haard zonder de schoorsteen te con-

troleren.

Het primaire doel van het Vogelasiel is zoveel mogelijk gerevalideerde vogels
de vrijheid terug te geven. Gemiddeld lukt dat met iets meer dan de helft

van alle gasten. Voor de medewerkers van het Vogelasiel is dat natuurlijk
het hoogtepunt. De plaats waar dat moet gebeuren wordt met zorg uitgezocht.
Een Roek krijgt de vrijheid terug in de buurt van een roekenkolonie en met

een herstelde Buizerd rijdt mevrouw van Ingen naar de Flevopol’der. Terug

naar de natuurlijke omgeving dus.

Dat dit werk erg veel voldoening kan geven mag blijken uit het volgende verhaal

van een vrouwtje Knobbelzwaan. Langs de A27 werd deze zwaan onlangs aange-

troffen met een poot in een klem die eigenlijk voor een mol bestemd was.

Ruim twee weken verbleef de zwaan in Naarden. Toen zij, geheel hersteld, op-

nieuw langs de A27 afgeleverd werd, wachtte daar, trouwhartig, haar partner.

Een ontroerende gebeurtenis volgens ooggetuigen.

Ook voor invalide vogels is er een toekomst. Al enkele jaren verblijft er in

het Vogelasiel een paartje Torenvalken. Ze zullen zich nooit meer in de

vrije natuur kunnen redden. Maar in de gerieflijke gevangenschap van het Vogel-
asiel brachten ze vorig jaar wel vier gezonde jongen groot. De jongen vliegen
inmiddels vrij rond en de hoop is dat het ouderpaar in het komende broedseizoen

even succesvol zal zijn als vorig jaar.

Wie de gelegenheid heeft moet eens gaan kijken. Dat kan elke dag tussen 10.00

en 13,00 uur. Momenteel zijn er (onder veel meer) Houtsnippen, Buizerds, een

Bosuil, een Ransuil, Stormmeeuwen en een Havik te bewonderen. Het is natuur-

lijk de bedoeling dat zij allen zo snel mogelijk weer verdwijnen, de vrije natuur

in. Achter blijven dan in elk geval Gerrit, een meer dan twintig jaar oude

Kauw, die een kooi deelt met een blinde Ekster. En met een beetje geluk zie

je ook Scheefbekkie, een Blauwe Reiger die ooit in het Vogelasiel herstelde

van een snavelbreuk, maar sindsdien op gezette tijden terugkomt naar Naarden

om z'n oude vrienden gedag te zeggen.

Anderhalf jaar geleden, na het overlijden van oprichter Barend van Ingen,

was het lot van het Vogelasiel "Het Gooi" plotseling onzeker. Maar onder

leiding van zijn echtgenote, mevrouw W.van Ingen-Den Oude, gaat de opvang

en revalidatie van de vogels door in het opvangcentrum achter de Burge-

meester Visserlaan in Naarden. En inmiddels werkt de Stichting Vogelasiel
"Het Gooi" aan ambitieuze toekomstplannen.

Jaarlijks komen uit de wijde omtrek gemiddeld zo'n 1400 vogels naar het

centrum in Naarden. Het gaat vooral om slachtoffers van het verkeer en van

hoogspanningskabels, maar ook om vogels die de dupe zijn geworden van de

mens. Momenteel logeert er bijvoorbeeld een Vlaamse Gaai, die letterlijk

gekortwiekt is om wegvliegen te voorkomen en ook andere door de politie in

beslag genomen beschermde soorten kunnen in het vogelasiel weer op adem

komen.
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TOEKOMSTPLANNEN

Hoewel het allemaal vrijwilligerswerk is, loopt het Vogelasiel "Het Gooi"

als een goed geolied bedrijfje. Elke dag zijn er zeker vier medewerkers aan-

wezig om de hokken te verschonen, de vogels te verzorgen en kleine herstel-

werkzaamheden uit te voeren. Mevrouw Van Ingen zou erg bly zijn als meer

vrijwilligers zich zouden melden. Jongeren zowel als ouderen die graag met

dieren werken zijn van harte welkom. Mevrouw Van Ingen (telefoon: 02159-45658)

geeft graag alle informatie.

Inmiddels kijkt het Vogelasiel ook vooruit, want vernieuwing is noodzakelijk.
De plannen om op het huidige terrein in Naarden een compleet nieuw complex

te gaan bouwen, krijgen steeds concretere vormen. Want de mogelijkheden in

het huidige complex zijn te beperkt. Stromend water is er wel, maar elektri-

citeit ontbreekt. En de oude houten kooien zijn aan vervanging toe.

Speciaal voor die toekomstplannen is enige tijd geleden de Stichting Vogel-
asiel "Het Gooi" in het leven geroepen. Belangrijk is natuurlijk dat er geld

bijeengebracht wordt voor de nieuwe huisvesting. Want hoewel het Vogelasiel
er met vele vrienden ieder jaar weer goed in slaagt de kosten (voedsel,

medicijnen, vervoer) te dekken, is er natuurlijk voor een dergelijke investering

geen kapitaal achter de hand.

De Stichting Vogelasiel "Het Gooi" probeert het bedrijfsleven te interesseren

om het asiel te sponsoren en vraagt particulieren om donateur te worden.

Voor de continuiteit van het Vogelasiel en om de vogels een tweede kans

te geven.


