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Het bestuur van de Stichting Vogelasiel Noordwijk 

Beheerder vogelasiel 

Over enige weken zal de  huid ige beheerder van het vo
gelasiel aan het Dompad te Noord wijk zijn taak neerleg
gen. Hij heeft deze taak verscheidene jaren met plezier 
uitgeoefend, maar zijn opgroeiende kinderen vragen nu 
zijn aandacht, zodat hij helaas zijn werk voor het vogel
asiel moet opgeven. 

Wie wil zijn taak overnemen? 

We zoeken iemand, d ie zich voelt aangetrokken tot de 
verzorging van zieke en gewonde vogels. Hoe d ank
baar deze taak is blijkt onder meer u i t  het feit, dat gedu
rende de 20 jaar dat het vogelasiel reeds bestaat, vele 
du izenden vogels het vogelasiel weer opgeknapt heb
ben kunnen verlaten. 

In het vogelas iel werkt verder een enthousiaste groep 
mensen, die bij toerbeurt de vogels verzorgen. Het is de 
taak van de beheerder toezicht op hen te houden en 
noodzakeli jke werkzaamheden met hen te overleggen 
en u i t  te voeren. 

Wie belangstelling heeft kan gerust even bellen met de 
huid ige beheerder, Henk van Duijn, Joh. Malegraaf
straat 10 te Noordwijk, tel . :  0 1 719 - 1 4002. 

Stichting Vogelasiel Noordwijk 

Henk van Duijn 

Kwartaal verslag : april t /  m juni. 

Toelichting. 
Het tweede kwartaal is voor het vogelasiel vrij rustig 
verlopen. De nasleep van de olieslachtofferperiode v iel 
deze keer erg mee. Twee Zeekoeten bleven achter in het 
asiel .  De twee hebben het echter niet gered . Het veren
kleed werd niet waterd icht gewassen wat samenhangt 
met de algehele cond it ie van de vogels. 

Na een grote schoonmaak m.b.v. de brandweer was het 
wachten op de volgende intensieve periode n.l .  de jon
ge vogels. Merels, Spreeuwen en Huismussen werd en 
het meest gebracht. Verder werden o.a. een Waterhoen
tje, een Meerkoet, enkele Kauwtjes en een nest jonge 
Kievitten gebracht. Daar het grootbrengen van jonge vo
gels toch een zeer moeilijke en intensieve zaak bli j ft zijn 
er toch een aantal jonge vogels losgelaten. Voor een aan-

14 

tal zoals het Waterhoentje en een Meerkoet was het lot 
d irect bezegeld .  Zij waren door mensen meegenomen, 
terwijl zij nog geen halve dag u i t  het ei waren. Voor het 
nest met jonge Kievi ten, d ie enige dagen oud waren, 
heeft Adriaan Vink zich ontfermd.  Het zeer regelmatig 
voer toedienen heeft helaas voor deze jonge vogels niet 
geholpen. De Knobbelzwaan was zeer onfortui nlijk in 
een klein achtertuintje in  Rijnsburg terechtgekomen. De 
ontstoken poot d ie hij had is met antibiotica behandeld . 
Na enige tijd is hij weer losgelaten. 
De Egel was afkomstig ui t  Leiden. Geen alledaagse kost
ganger. Het eten ging echter prima o.a. spiering, blad, 
zaden etc. gingen grif naar binnen. Na inspectie van het 
d iertje was er geen reden om het langer vast te houden. 
In de tuin van de Fam. v . d .  Oever is hij losgelaten en 
ging hij d i rect op strooptocht. 
Begin mei werden er v ier Eidereenden van het strand 
gebracht. Verzwakt en erg mager. Twee waren er zo 
slecht aan toe dat zij enkele dagen later waren overle
den. De overige twee werden na behandeling met een 
wormenkuur met succes gelost bij de u itwatering in 
Katwijk. 
De Bosuil, een Noordwijkse bewoner van Offem, werd 
op twi ntig mei binnengebracht. Gevonden langs de Of
femweg . De Bosuil bleek een bots ing gèhad te hebben 
met een au to. Het linkeroog was geheel doorbloed . Na 
behandeling met oogzalf en een dag rust werd de Bos
u il, een dag later met succes losgelaten achter het land
goed Offem. Verder nog een Scholekster d ie met een 
afged raaide vleugel werd binnengebracht en een Hout
du i f d ie met een opengescheurde  en ontstoken krop 
werd binnengebracht, Deze twee hebben het niet gered . 

Wat betreft de defini tieve plek voor het Vogelasiel is er 
helaas wei nig nieu ws te meld en. Het blij ft afwachten. 

Sti chting Vogelas iel Noord wijk. 

Hcnk van Dui jn, 

Postbus 1 68. 



Soort Aanwezig 
1-4-91 

Gebracht Dood Gelost Aanwezig 
30-6-91 

15 




