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JAARLIJKSE  KONTAKTDAG VAN ASIELHOUDERS 
IN NEDERLAND TE ALKMAAR 

 
Op zaterdag 19 april jl. werd voor de 
vierde maal een landelijke kontaktdag  
gehouden voor asielhouders. Deze dag  
werd georganiseerd door de Werkgroep 
Vogelasiels van de Nederlandse Vereni- 
ging tot Bescherming van Vogels. 

Willem van der Niet, Arie Ruigrok en on- 
dergetekende togen 's morgens richting 
Alkmaar, waar wij ons in de stationsres-  
tauratie moesten voegen bij de andere 
leden van het gezelschap. Omstreeks tien 
uur gingen we met een speciale bus naar 
het bekende vogelasiel "De Horst" te Ber- 
gen, dat wordt beheerd door het echtpaar 
Dijkhuizen. Daar kregen we gedurende een 
tweetal uren een boeiende uitleg van  
dit toch wel zeer groots opgezette 
asiel. 

Er is een ruim ontvangstgedeelte, waar allerlei groepen uitgebreid kunnen  
worden voorgelicht over het werk in zo’n vogelasiel. Voor deze voorlich- 
ting staat een soort "showruimte" ter beschikking, waar dieren verblijven,  
die niet meer in de vrije natuur kunnen worden uitgezet, maar nog een be- 
hoorlijk leven kunnen leiden en zodoende nog een bepaalde educatieve func- 
tie kunnen vervullen. Voor het nader bestuderen van de verschillende soor- 
ten vogels staat een grote collectie opgezette vogels ter beschikking. Zelf  
toonde mevrouw Dijkhuizen zich geen voorstander van het opzetten van vo- 
gels, maar een opgezet dier is soms toch wel onontbeerlijk om alle kenmer- 
ken aan het publiek te kunnen tonen. 

Na de uitleg van het echtpaar Dijkhuizen maakten we een rondgang over het  
terrein, waar verscheidene ruime kooien waren opgesteld, die bestemd waren  
voor de meest uiteenlopende vogelsoorten. Al naar gelang de soort waren er  
vijvers, struiken, stenen e.d. in de kooien aanwezig. Mevrouw Dijkhuizen ver- 
telde, dat zij jaarlijks soms duizenden vogels te verzorgen krijgt van uit  
alle delen van het land en ook van andere asiels, zoals die te Noordwijk.  
Hier kunnen de vogels in bepaalde gevallen op een meer gespecialiseerde  
verzorging rekenen. Zij vertelde verder nog, dat zij bijna de gehele dag en  
avond in het asiel aanwezig is. Vooral in het weekeinde wordt zij nog bij- 
gestaan door een staf van vrijwillige medewerkers. 

Het roofvogelgedeelte kregen we echter nauwelijks te zien, hetgeen zeer  
begrijpelijk is. Roofvogels raken zeer gauw aan mensen gewend, hetgeen  
voor deze vogels, weer in de natuur teruggekeerd, extra gevaren kan opleve- 
ren. 

Tegen de middag keerden we weer in Alkmaar terug, maar nu in het Cultureel  
Centrum De Vest. Na een zeer goede lunch werden we in de gelegenheid ge-  
steld vragen aan het echtpaar Dijkhuizen te stellen over het werk in hun  
asiel. Vervolgens kwam de kwestie van het ringen van asielvogels uitge- 
breid ter sprake. De meeste asielhouders zouden graag verschillende van de  
los te laten vogels willen ringen met als voornaamste doel na te gaan in  
hoeverre de losgelaten vogels zich weer voldoende kunnen redden. Het Ring- 
station te Arnhem verzet zich tot op heden nog steeds hiertegen, daar zij  
slechte ringen voor wetenschappelijke doeleinden voorstaat en ook daarvoor  
slechts de financiële middelen bezit. Er is van een zekere kentering in  
deze gedachte sprake, maar van ringen op wat grotere schaal in de asiels  
is nog geen sprake. 

Na het tonen van enige nieuwe hulpmiddelen voor het spalken van roofvogels  
bij breuken e.d. werd deze toch wel zeer leerzame dag afgesloten. 
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