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Aandacht voor door Pierre Maréchal

Stootvogelrevalidatie Valkenswaard

Smulders heeft samen met een medewerker van

het ministerie van Landbouw (de hear J. van der

Lely) lesbrieven over vogels, vogeltrek en ’vogel-

uitdrukkingen’ geschreven. Voor het Valkerijmu-

seum in Valkenswaard stelde hij als co-auteur

drie uitgebrelde vogelwerkboeken (inclusief leer-

krachtenhandleidingen) samen.

Het asielwerk zelf heeft vooral in de laatste jaren

positieve ontwikkelingen doorgemaakt. Er zijn
inmlddels uitstekende medicijnen zoals strepto-

peen, droncit en lacrybiotic. Bovendien zijn er

gemakkelijk en effectief aan te brengen spalken

voor botbreuken ontwikkeld. Met name die voor

vleugel en schouder zijn vaak nodig. Deze spal-

ken zijn ontwikkeld door de recent overleden An-

ton Bruijn (Woudenberg U.). Het asiel voor stoot-

vogels en uilen is in zuidoostelijk Noord-Brabant

bij veel vogelwerkgroepen goed bekend en er

wordt dankbaar gebruik van gemaakt.
Nadere informatie: L. Smolders, Korfvlechterwei

4, 5551 SW Valkenswaard (N.-B.), 04902 -12 196,

Stichting Kritisch Faunabeheer

Kritisch Faunabeheer: die naam, kom je regel-
matig tegen in de media als het gaat over een

mening over de jacht. Toch is het een jonge in

1976 opgerichte organisatie. Men streeft naar

een ethisch en wetenschappelijk verantwoord

faunabeheer. Dat betekent afschaffing van de

plezierjacht, het stimuleren van ecologisch on-

derzoek en het toepassen van nieuwe dier- en

natuurvriendelijke beheersmethoden. Het klinkt

in de oren van veel natuurliefhebbers allemaal

zo aannemelijk maar er moet een heel gevecht
worden geleverd om zulke ideeen aanvaard en

toegepast te krijgen. Velen, waaronder de wetge-

ver, houden kennelijk het faunabeheer graag bij

het oude. Een strijd tussen interculturele groe-

pen of gewoon het toepassen van kennis op een

gewetensvolle manier en of het behoud van het

vrijheid-blijheid-principe?Het laatste dan wel in-

gelijst in wettelijke kaders. Maar zijn de inheem-

se dieren er dan alleen maar voor de mens? Een

exploiteerbare hulpbron en zijn er in onze tijd
geen andere manieren van 'exploiteren' te be-

denken dan het ouderwetse vangen en jagen?
Stichting Kritisch Faunabeheer heeft een veel

gelezen tijdschrift ’Argus’ en ook nog een knip-
selkrant waar je een speciaal abonnement voor

aan kunt vragen. Steundonateur kun je al wor-

den voor slechts vijftien gulden op jaarbasis en

voor het dubbele bedrag krijg je Argus’ ook nog

eens vier maal per jaar in de bus. Al diegenen
die behoefte hebben aan informatie over ecolo-

gisch verantwoord beheer van de fauna of die

gewoon tegen de zinloosheid van de plezierjacht

zijn, nadere informatie: Stichting Kritisch Fauna-

beheer, Amsteldijk Noord 135, 1183 TJ Amstel-

veen, 020 - 6 410 798. Donateursadministratie:

postbus 150, 6870 AD Renkum.

Vignet van

Stichting Kritisch

Faunabeheer.

Buizerd.

Louis Smulders is sinds 1976 asielhouder en

gespecialiseerd in stootvogels en uilen. Mentor

en aanvrager voor de vergunning was de inmid-

dels overleden en landelijk bekende frater Simon

Deltour. Tot voor kort konden jaarlijks een dertig-
tal (gemiddeld) stootvogels en uilen rekenen op

de deskundige hulp van revaliseur Smulders.

Het aantal loopt echter terug. Dit is waarschijnlijk

niet te wijten aan de afnemende behoefte maar

aan het drastisch teruglopen van het aantal vo-

gelcontroles (en Controleurs-Vogelwet).
Onder het mom van ’nood breekt wet’ worden

ook wel andere soorten vogels dan stootvogels
of uilen geaccepteerd. Zoals in mei 1987 een

dertiental jonge Kauwen. Met behulp van de

leerlingen van de school waar Smulders als do-

cent werkzaam was, zijn de vogels grootge-
bracht. Smulders kan veel over ’zijn’ (ex-)patiën-

ten vertellen. Bijvoorbeeld over de Buizerd die in

het asiel als gevolg van zijn behandeling minder

mensenschuw was geworden. Als een kamika-

zepiloot scheerde deze in Valkenswaard over de

hoofden van joggers been die hier geweldig van

schrokken. De Buizerd beschermde zijn horst te-

gen de ’indringers’. Te zamen met de plaatselijke

politie zijn toen paden met takkebossen afgezet.
Hierdoor werden de joggers tijdelijk gedwongen

een andere route te kiezen.
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