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AKTIVITEITEN ROND HET ASIEL VAN 1 januari 1972 tot 8 september 1972 
 
Gedurende deze periode ontvingen we 101 exemplaren, waarvan er 31 weer in 
vrijheid gesteld konden worden. Het aantal olieslachtoffers viel mee: 12 
exemplaren waaronder 1 grote zeeëend. Dit kan twee oorzaken hebben, óf er wordt 
minder olie geloosd óf er zijn minder vogels op de Noordzee. Waarschijnlijk zal 
het laatste wel het dichtst bij de waarheid komen. 
In de Boekerslootlaan was, door een nog niet opgehelderde oorzaak, olie in de 
sloot terechtgekomen; 14 wilde eenden werden in het asiel schoongemaakt en 12 
er van konden weer in vrijheid worden gesteld. 
Uit de Betuwe ontvingen we een jonge bosuil, die uit een kerktoren gevallen 
was. Terugzetten bleek niet mogelijk. 
Twee weken later arriveerde een jonge ransuil, die door jongens "gevonden" 
was in de Noordduinen. Beide vogels werden naar het ooievaarsdorp "Het 
Liesveld" gebracht. Men heeft daar een vogelrevalidatiecentrum ingericht. De 
buizerd, die wij daar 2 jaar geleden brachten, kan niet meer in vrijheid 
gesteld worden en verblijft daar nu nog met een 6-tal soortgenoten. 
In dit ooievaarsdorp zijn dit jaar de eerste jonge ooievaars geboren. Een 
welkome aanvulling op het achteruit hollende ooievaarsbestand in Nederland. 
In augustus ontvingen we een grote stern die in het afgelopen voorjaar op 
"Griend" geringd was. Evenals een visdief stierf de grote stern aan vergif. 
Dit jaar werden weer 2 waterrallen in het dorp aangetroffen; één vogel vond 
men zelfs in de huiskamer. 
 
Hieronder volgt een lijst van de in vrijheid gestelde vogels: 
 

wilde eend 12 waterral 2 
bergend  1 meerkoet 4 
grauwe gans  1 houtduif 1 
drieteenmeeuw  1 gierzwaluw 2 
noordse stormvogel  1 ekster 1 
kokmeeuw  1 koekoek 1 
waterhoen  2 zwartkop 1 
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ENIGE DATA   TWICKEL GESPAARD AKTIE GEEN S 23 MET SUCCES BEKROOND 
Op 15 maart 1972 namen Provinciale Staten van Overijssel het besluit het 
nieuwe tracé van de provinciale weg S-23 (Almelo-Bornerbroek-Delden) niet uit 
to voeren. Hierdoor kon worden voorkomen dat het landgoed Twickel opnieuw 
door een weg zou worden doorsneden. 
De stemmenverhouding op 15 maart 1972 in de Staten was 40 tegen aanleg, 14 voor 
Dit was in december 1971       25 ,,    ,,      31   ,, 
In mei 1971          12 ,,    ,,      36   ,, 
In januari 1971      slechts  1 ,,    ,,      rest ,, 
 
Wat een goedgerichte actie al niet kan doen!!!!!! 

(uit Natuur en Landschap 1/1972) 
 
 

 
 
 
 




