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STIGHTING VOGELASIEL NOORDWIJK 

Secr.van Limburg Stirumstraat 40   Giro:3598755 
Penningmeester Stichting Vogelasiel 
Noordwijk 

Half april ontving u het eerste bericht van deze nieuwe Stichting via een brief 
gericht aan alle leden van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming "Noord- 
wijk". Over wat er reeds gebeurd is en wat er nog voor plannen op tafel liggen  
wilden wij nu wat dieper op ingaan. 

Het vogelasiel aan het Dompad achter het politiebureau bestaat nu zo'n kleine  
tien jaar. Deze tien jaar is het asiel beheerd door de heren J.Hoek en D.Hoek. 
Aangezien er steeds meer werk te doen was, ging ruim een jaar geleden R.Alkemade  
de heren Hoek helpen met het voeren van vogels. Dit ging echter zoveel tijd en geld 
kosten, dat begin dit jaar met een grotere groep mensen is besloten om het asiel  
te gaan runnen. Mede daaruit werd de hierboven genoemde Stichting in het leven 
geroepen. 
Het belangrijkste doel om door een goede verzorging en frequenter voeren een  
groter deel van de binnengebrachte vogels weer vrij te kunnen laten, is voor een 
deel reeds gerealiseerd. Er is een rooster opgesteld waardoor de vogels ten minste 
tweemaal per dag gevoerd worden. Daarnaast is er een rooster vastgesteld voor het 
schoonmaken van het asiel. 
Er wordt ook contact gezocht met andere vogelasiels in ons land. Het doel is twee-
ledig. Ten eerste om meer informatie te krijgen over hun ervaringen met het verzor-
gen van vogels en ten tweede om op gespecialiseerde vogelasiels (b.v. voor roof-
vogels) een beroep te kunnen doen om deze vogels van ons over te nemen en deze  
hun speciale verzorging te kunnen geven. 

Om ook zelf meer inzicht te krijgen over het verzorgen van vogels heeft D.v.d. 
Oever op zich genomen om nauwkeurig alle gegevens van de in het asiel verblijvende 
vogels te noteren en uit te werken en deze in een kaartsysteem op te bergen. 
Deze gegevens zullen voor zover dit mogelijk is ook in de verslagen van "De Strand 
loper" verschijnen. 

Binnenkort worden er leidingen aangelegd om water en elektriciteit in het asiel  
te krijgen. Ook zal het asiel zelf een grondige opknapbeurt krijgen, zoals een 
nieuwe vloer in het binnenhok, het maken van nieuwe zijwanden en het aanleggen van 
verlichting en wanneer het financieel haalbaar is, zal in de toekomst de vijver  
worden opgeknapt en eventueel uitgebreid. 

Uit het bovenstaande blijkt dat er veel geld nodig is om dit te realiseren, want 
ja, water en elektriciteit aanleggen kost, buiten de vele zelfwerkzaamheden, altijd 
nog heel wat, plus dat er dan maandelijks terugkerende kosten bijkomen, om maar 
eens een facet te noemen. 

Gelukkig heeft een aantal mensen zich reeds als donateur opgegeven van onze 
Stichting, maar dit moeten er nog veel meer worden. Ook zal er dit jaar een 
stickeractie begonnen worden om meer bekendheid te krijgen...en om meer geld in  
het laatje te brengen. 
Natuurlijk kunnen wij ook nog een groot aantal mensen gebruiken om allerlei  
werkzaamheden te verrichten. Neem gerust contact op met het secretariaat. 

In de volgende "Strandloper" zullen wij in ieder geval verslag uitbrengen over te 
tot dan bereikte resultaten. 
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