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cellen mannetjes en vrouwtjes grootgebracht, die als ze volwassen zijn geworden  

een ommekeer in het voedselpatroon van de werksters teweegbrengen. Het menu  

wordt nu ineens uitgebreid met alles wat maar enigszins zoet is en maar al te  

vaak is juist deze stof in ruime mate dicht bij de mens voorradig. 
 
De herfst luidt voor verreweg de meeste wespen de laatste episode in hun 

leven in. De laatste uit de cellen vrijgekomen vrouwtjes zoeken na de bevruch- 

ting een veilige schuilplaats en zijn daarmee de enige overgebleven resultaten  

van een jaar hard werken en soms ook steken. 

Alleen in dit geval heeft nu het nest het laatste woord waarmee kan worden  

getoond hoe nu zo'n wespennest er van binnen uitziet. 
 

Dick Passchier 
 
 
                       -------------- 
 
 
STICHTING VOGELASIEL "NOORDWIJK"  STICHTING VOGELASIEL "NOORDWIJK"  

      IN VOGELVLUCHT 
 
In het vogelasiel werd, voordat de zomervakantie begon, het bassin veranderd.  

Het rechthoekige en diepe bassin verbruikte bij het verversen teveel water. Ook  

is er een filter in dit bassin aangelegd. Het vuil - vooral de vette laag op  

het water veroorzaakt door de uitwerpselen - wordt nu zoveel mogelijk gefilterd. 

Inmiddels is er ook een zuurstofcompressor geplaatst, bestaande uit een leiding  

met ragfijne gaatjes. Deze ligt nu in het bassin en we mogen nu schoon en 

zuurstofrijk water verwachten. Bedankt Erik en Karel! De proef van vakbekwaam- 

heid hebben jullie hiermee cum laude behaald. Ook vele anderen hebben hun best 

gedaan, maar we kunnen hier nu eenmaal niet alle namen noemen. 

 
De resultaten, die we dit jaar met de vogels in ons asiel hebben geboekt, zijn  

erg goed. Veel van de binnengebrachte vogels zijn weer gezond losgelaten. Dat 

loslaten is voor ons altijd weer een spannend ogenblik. Spannend, omdat we ons  

steeds na het verzorgen, het observeren en het oefenen in het vliegen - vooral  

bij de meeuwen - weer afvragen: zou die wel in de hoogte komen? Meestal halen  

ze het wel bij de eerste de beste keer. Eerst vliegen ze wat onwennig, maar  

weldra wordt er hoog in de blauwe lucht een staaltje vliegen weggegeven, die  

alle moeite en tijd ruimschoots beloont. 
 
Ons asiel kost ons inderdaad veel moeite, tijd en geld. Maar dit alles wordt 

gecompenseerd door een goede onderlinge verstandhouding, steeds betere resultaten  

en een hoge waardering voor het werk van: 
 
de donateurs - de gemeente - dierenarts Verschueren - de politie en vele anderen. 
 

W.v.d.Niet 
Voorzitter Stichting  
Vogelasiel "Noordwijk" 

 
 

 
 
 
 




