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handleiding voor het behandelen en loslaten van olieslachtoffers. 
Naar deze bevindingen van de heer Swennen wordt door de diverse asiels met zeer  
grote belangstelling uitgezien, want het laatste woord over de meest doeltreffen- 
de methode is vast en zeker nog niet gesproken. 
 
Ook uit de verschillende vragen die na de inleidingen werden gesteld, bleek dat 
hierover zeer uiteenlopende meningen bestaan. Er zijn er die er de voorkeur aan  
geven de vogels zo snel mogelijk te wassen, zodat ze verder geen olie kunnen 
inslikken. Anderen zijn de mening toegedaan, dat men ze beter eerst een poosje met 
rust kan laten en dat ze in het zand al een belangrijk deel van de olie kwijt- 
raken. 
Ook de wijze van voeren was verschillend bij de diverse asiels. 
Men was het er over eens dat zolang men de vogels niet, dan wel met grote moeite  
kan laten ringen, en er derhalve ook niets te zeggen valt via de terugmeldingen,  
men ook moeilijk iets kan zeggen over de meest effectieve manier van werken.  
Een krachtig pleidooi om de benodigde medewerking te krijgen van het Vogelring-
station was ons inziens dan ook zeer op zijn plaats. 
 
Eén van de duidelijkste konklusies was, dat het succes van het herstel van een 
besmeurde vogel voor bijna 100 % afhangt van het feit of de betreffende vogel  
zijn verenkleed weer geheel waterdicht kan krijgen. Dit is soms een zeer langdu- 
rig proces, dat de vogel zelf op gang moet brengen door middel van het poetsen  
van zijn verenkleed. Het insmeren of toedienen van bijvoorbeeld zonneolie is  
geheel uit den boze, omdat men niet geheel de juiste samenstelling van het "vo-
gelvet" kent. Het blijkt nog al eens dat vogels door toediening van "vreemde"  
vetten extra vatbaar zijn voor allerlei ziekten. Meer gericht onderzoek naar  
de doodsoorzaak via het Diergeneeskundig Instituut te Doorn werd krachtig be- 
pleit. Dit kan soms uitsluitsel geven over het feit of de doodsoorzaak zou  
kunnen liggen aan een foutieve behandeling of b.v. aan een ziekte die de vogel  
al onder de leden had voordat hij in mensenhanden "viel". 
 
Dank zij deze dag raakten wij weer in contact met diverse andere asielhouders,  
die hun eigen ervaringen aan ons doorgaven. Naast de leerzame inleidingen en de 
vruchtbare discussie die daarop volgde, achtten wij ook deze meer informele uit-
wisseling van groot belang. 
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STEUN NODIG VAN DE OVERHEID VOOR OPVANG VAN VOGELS 
 
De heer Rijchert, sinds een jaar of 10 vogelasielhouder te Groesbeek, vindt dat er 
een openbare discussie moet komen over de financiële positie van de 124 vogel- 
asiels die Nederland rijk is. "De manier waarop overheidinstellingen ons behandelen 
lijkt nergens op. Wettelijk gezien kunnen we op geen enkele manier aanspraak ma- 
ken op financiële ondersteuning. Er zijn wel door de overheid voorwaarden ge- 
steld (vergunning van het min.v.C.R.M.), maar zodra je over geld begint te pra- 
ten is er niemand thuis. Het moet allemaal pro deo gaan en in feite wordt er  
misbruik gemaakt van het feit dat je als dierenbeschermer het werk toch niet zal 
laten. Omstreeks 1970 ontstonden er veel asiels, omdat de justitie nergens heen kon 
met haar in beslag genomen dieren. Vooral de laatste jaren is het publiek erg be- 
kend geworden met het bestaan van de asiels. Als de overheid door middel van de 
vogelwet en de Natuurbeschermingswet maatregelen treft, zal zij ook de consequenties 
daarvan moeten dragen. De opvang van de beschermde diersoorten wordt zonder enige 
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hulp overgelaten aan natuurminnaars. Bij het Ministerie van CRM komt een woord-
voerder niet verder dan de constatering dat er sprake is van een groot probleem. 
Iedere houder van een  vogelasiel kampt met grote, financiële problemen. Hij moet de 
dieren die gebracht worden, onderbrengen in een passende behuizing, hij moet ze be-
handelen en verzorgen. Daar komt nog bij dat veel werk niet in geld is uit te 
drukken: je kunt niet of slechts kort met vakantie, er moet altijd iemand  zijn  
voor de telefoon en er moet altijd iemand zijn die de dieren aanneemt". (Voor 
Noordwijk geldt gelukkig: goed dat de politie er is, in dit geval-red.) 
De heer Rijchert ontvangt wel schenkingen van gemeente- en particulieren, maar toch 
moet hij een groot deel van de kosten uit eigen zak betalen. Eénmaal per jaar  
stuurt hij aan de  omringende gemeente een declaratie voor de gemaakte kosten, maar 
de gemeenten vinden over 't algemeen, dat zij aan liefdewerk geen boodschap hebben. 
80% van de binnengekomen dieren zijn het slachtoffer van menselijk handelen (ver-
keer, vergif, etc.) Om hoeveel dieren het jaarlijks gaat is niet bekend.  
Dat in 1980 bij 121 asiels alleen al ruim 15.600 vogels werden binnengebracht,  
kan misschien een aanwijzing zijn. 
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Op 10 november jongstleden werd in een ochtendbijeenkomst op het provinciehuis  
in Den Haag het eerste exemplaar van het boek Randstad en Broedvogels door de 
Vogelwerkgroep Avifauna West-Nederland aangeboden aan de Commissaris van de  
Koningin in de provincie Zuid Holland. De aanbieding in het provinciehuis was  
wel op zijn plaats omdat de provincie zeer veel geld in het project gestoken  
heeft. 
Onder de ruim honderd aanwezigen waren ook mensen van de pers. In diverse lande- 
lijke dagbladen heeft inmiddels een (goede) recensie gestaan. De diverse vogel-
tijdschriften moeten nog volgen. 
Het boek is verkrijgbaar in de normale boekhandel voor de prijs van f 31,75.  
Het is ook te bestellen door overmaking van ditzelfde bedrag op giro 277620  
t.n.v. J.v.d.Straaten te Tilburg. 
Tenslotte is het voor afhaalprijs ook nog te krijgen bij J.v.Dijk, L.Hellenberg- 
hof 32, te Noordwijk aan zee. De prijs is dan f 25.50. 
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