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Stop de Roestbakken! 
 

Jelle van Dijk 

 

Half november verging voor de Spaanse NW-kust  

de tanker PRESTIGE. Terwijl het schip door 

Nederlandse bergers verder de oceaan op werd 

gesleept brak het in twee stukken en zonk. Een 

week eerder was het schip in grote problemen 

geraakt en had toen reeds een deel van de lading 

verloren. Het is vrijwel zeker dat ook de rest van 

de olie op de Spaanse kust zal belanden. Het gaat 

hier om een zeer zware, taaie olie die bijzonder 

kleverig is. 

Op 28 november ontving ik een e-mailtje van Kees 

Camphuysen, de coördinator van het Nederlandse 

Stookolieslachtofferonderzoek. Hij wist vanuit 

Spanje te melden dat de meeste slachtoffers 

gevallen zijn onder de Alken, gevolgd door Jan-

van-gent, Papegaaiduiker, Kuifaalscholver en 

Zeekoet. Bij de laatste soort ging het vrijwel zeker 

ook om exemplaren van de Iberische Zeekoet, een 

ondersoort van de Zeekoet die op nog slechts 

enkele plaatsen langs de Atlantische kust van 

Spanje en Portugal broedt. Camphuysen spreekt de 

vrees uit dat dit wel eens de doodsklap voor deze 

populatie kan betekenen. Bij de overige soorten, 

met uitzondering van de ter plaatse broedende 

Kuifaalscholvers, gaat het om vogels die in grote 

kolonies rond Groot-Brittannië en Ierland broeden. 

In de afgelopen jaren is dit kustgebied al vaker 

getroffen door ernstige olievervuiling als gevolg 

van scheepsrampen. Wellicht is dit er mede de 

oorzaak van dat hier de vogelkolonies beperkt in 

omvang zijn.  

Toen wij deze kusten enkele jaren geleden 

bezochten, zagen we nog overal Kuifaalscholvers, 

maar broedende Drieteenmeeuwen en Zeekoeten 

waren met een lantarentje nog moeilijk te vinden. 

 

 
 

De Vereniging Kust en Zee heeft op 22 november 

een internationale actie gestart. Deze actie draagt 

de naam: Stop de Roestbakken. Het in de vaart 

houden van oude, roestige schepen door een land 

als de Bahama’s moet nu echt aangepakt worden. 

Kust en Zee roept op zoveel mogelijk 

adhesiebetuigingen per email te versturen.  

Er is een informatieve site geopend, waar alles 

over de ramp met de Prestige en de problematiek 

van de oude tankers kan worden gevonden: 

www.stopderoestbakken.nl. Via deze site kunnen 

adhesiebetuigingen worden verstuurd. 

 

Ereleden 
 
Jelle van Dijk 

 

In artikel 3.1 van onze Statuten is onder het 

hoofdje “Leden en begunstigers” te lezen: De 

vereniging kent werkende leden, jeugdleden, 

ereleden en begunstigers. In het ruim 35-jarige 

bestaan van onze vereniging is het bestuur slechts 

tweemaal overgegaan tot de benoeming van 

ereleden. In deze bijdrage wordt in het kort 

ingegaan op de verdiensten die deze ereleden voor 

onze vereniging hebben gehad.   

Op de jaarvergadering van 1974 werd de heer Dirk 

Vermaas benoemd tot het eerste erelid van onze 

vereniging. Hij had in dat jaar 68 natuurboeken aan 

de vereniging geschonken. De boeken werden 

opgeslagen in een kast in het leslokaal van de heer 

B. Heethuis, leraar biologie aan de Willibrord-

Mavo. In de Strandloper van september 1974 is te 

lezen dat deze boeken op elke woensdagavond 

tussen 19.00 en 19.30u gratis konden worden 

geleend. Hierna wordt de lijst van 68 titels 

opgesomd. Thijsse, Wigman en Tinbergen zijn 

hierbij bekende namen. In de Strandloper van 

maart 1978 verschijnt een artikeltje getiteld: Erelid 

Vermaas 90 jaar. Hierin wordt voor het eerst aan 

de leden verteld wie Vermaas eigenlijk is. Dirk 

Vermaas was gemeenteambtenaar en een zeer 

actief lid van de Haagse Vogelbescherming. In de 

loop der jaren hebben duizenden dankzij zijn 

rondleidingen in de Haagse duinen meer oog voor 

de natuur gekregen. In zijn vrije tijd zwierf hij door 

de duinen, waarbij hij toegang had tot alle 

afgesloten delen van Meyendel, Kijfhoek en 

Bierlap. In 1982 overleed de heer Vermaas op 94-

jarige leeftijd. 

Het duurde twintig jaar voordat het bestuur weer 

overging tot de benoeming van ereleden. Op de 

jaarvergadering in maart van dit jaar werden 

Willem Baalbergen en Jan Veefkind bij acclamatie 

tot erelid benoemd en in de ledenvergadering van 

http://www.stopderoestbakken.nl/



