
 
 
Zaterdag 15 oktober ging de vogelwerkgroep op excursie naar het vogelrevalidatiecentrum 
Zundert in de gelijknamige plaats. Vijftien personen hadden zich opgegeven voor deze 
leerzame excursie. We werden, door de voorzitter van de stichting VRC Zundert Charles 
Brosens, hartelijk ontvangen in het natuureducatieve centrum de Luitert waar we onder het 
genot van een kopje koffie een powerpoint-presentatie kregen voorgeschoteld over de 
doelstelling van het centrum en hoe het tot stand gekomen is.  

 
Het vogelrevalidatiecentrum Zundert, 
opgericht in 1980, is een opvang- en 
verzorgingscentrum voor dieren die in de 
vrije, Nederlandse, natuur leven. Zoals de 
naam al doet vermoeden heeft het asiel 
als voornaamste doelgroep vogels, 
hoewel het ook andere dieren (reeën, 
egels, vossen en zelfs reptielen) opvangt. 
Vergiftigde vogels, moederloze kuikens, 
mishandelde of verwaarloosde dieren, 
vogels met gebroken vleugels of poten, 
vogels met schotwonden en aangereden 

reeën kunnen allemaal rekenen op een veilig onderkomen in Zundert.  Ook vogels die door de 
autoriteiten in beslag zijn genomen worden overgebracht naar het opvangcentrum. De dieren 
kunnen bij hun herstellen en weer op krachten komen. Het is belangrijk dat het vogelcentrum 
bestaat. In reguliere dierenasiels is het op grond van wetgeving niet mogelijk om (roof)vogels, 
reeën of egels te plaatsen. Het natuurhulpcentrum probeert altijd om de herstelde dieren terug 
te plaatsen in hun natuurlijke leefomgeving. Dit kan in Nederland zijn, maar ook ver 
daarbuiten. Dieren die gewond zijn of op een of andere manier in moeilijkheden gekomen zijn 
komen in Vogelrevalidatiecentrum Zundert terecht. Medewerkers en dierenartsen verzorgen 
de dieren bijna geheel op vrijwillige basis.  
 
Na de uiteenzetting over de doelstelling van het centrum had Charles nog een aardige lezing 
over specifiek roofvogels en uilen die door de aanhoorders aandachtig werd beluisterd. Al met 
al had deze uiteenzetting en lezing al een kleine anderhalf uur geduurd en werd het tijd dat we 
ook eens een kijkje achter de schermen gingen kijken. De groep werd opgedeeld in tweeën en 
onder deskundige leiding kregen we een heldere voorlichting over het werk van het centrum. 
Zo namen we een kijkje in de ruimte waar de dieren binnengebracht kunnen worden bij 
afwezigheid van de beheerder alwaar ook het eerste onderzoek plaats vind, namen we een 
kijkje langs de kooien waar de dieren opgevangen worden en waar ze tijdens hun verblijf in 
het centrum hun voorlopige onderkomen hebben. We zagen ook hoe door diverse 
medewerkers de dieren gevoerd en verzorgd werden volgens een doordacht protocol.  



Verder is het park ook uitgebreid met een bloemen- en vlindertuin om het geheel een 
ontspannen karakter te geven. Een aantal vijvers completeert het geheel. Tussen de in beslag 
genomen, gewonde en of verzorgde vogels hebben we toch nog een aantal leuke vogels van 
dichtbij kunnen bekijken. Aan watervogels o.a. knobbelzwaan, wilde eend, kuifeend, kleine 
strandloper, krooneend, grauwe gans, brandgans, grote Canadese gans, dwerggans en 
Australische hoendergans. Diverse roofvogels waren te zien zoals; oehoe, ransuil, bosuil, 
kerkuil, slechtvalk, buizerd, torenvalk, woestijnbuizerd, sakervalk en een tweetal zeearenden. 
Om aan de voedselvoorziening van de roofvogel te voldoen worden er ook nog muizen 
gekweekt maar hier blijft alleen de penetrante geur me het meeste bij. Bij de kleine vogels o.a. 
vink, putter, klapekster, sijs, huismus, een aantal niet te determineren vogels omdat ze of 
gekruist waren met een andere soort of de herkomst onduidelijk was maar ook hier toch nog 
een niet alledaagse verschijning n.m een sperwergrasmus. Ook vele duiven worden 
binnengebracht zoals houtduiven, Turkse tortelduiven maar ook postduiven.  

We namen nog een kijkje in de behandelkamer waar o.a. couveuses gebruikt worden om de 
dieren op temperatuur te houden. Hier bevonden zich een aantal egels en een jonge eekhoorn. 
Na deze bezichtiging drinken we gezamenlijk nog wat in het educatiecentrum, kijken we nog 
even in de huiswinkel van het centrum waar veel over onze natuur te koop is zoals veel 
lectuur, verrekijkers maar ook vogelhuisjes en diverse zaden. 
Al met al was het wederom een geslaagde dag. Ter info; Het vogelrevalidatiecentrum is elke 
zaterdag voor publiek geopend van 10.00 – 16.00 uur of kijk eens op hun website 
http://www.vrczundert.nl. 
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