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HET VIEZE VARKEN !?!?!? 
 

vraag gesteld: "wat mag je wel en wat  
mag je niet doen in de natuur?"  
De antwoorden spreken (meestal) voor  
zichzelf en hopelijk bevinden zich  
onder de kinderen weer vele toekom- 
stige natuurbeschermers. 
 
Dit mag niet: 
-peuken op de grand gooien 
-boom niet opeten 
-Fikie steken 
-geen vissen dood maken 
-vuil gojen in de natuur 
-je mag niet oorlog maken 
-niet in de natuur roken 
-het varken mag zijn suggaar niet laten 
 valen 
-geen romel neergooien 
-bos aansteken 
-door de modder hollen 
-hij mag niet de boom uit de grond halen 
-tak av dreeke 
-op bloemen trapen 
-niet de boom uit de grond treken 
-hij maak niks stuk. 
-mag niet huis bouwen 
 
En dit mag ook wel: 
-op het paje lopen. 
-natuur water geven 
-ze jas uit treke 
-het varken mag de natuur verzorgen 
-je mag de natuur helpen 
-netjes blijven (!!!) 

 
Dit mag wel: 
-Boom laten staan 
-hij mag in de moder staan 
-te harke 
-romel in de vuilnisbak 
-brand voorkomen 
-leker in de natuur hè? 

Ik geloof wel dat ik namens de werkgroep mag spreken van een zeer geslaagde  
dag. 
 
                                       Sjaan van Kekeren-Brouwer 
 

-------------- 
 
 
STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS 
 
In "Strandloper" nr.2 van 1983 werd een boekje open gedaan over de werking  
van het Olierampenplan. Hieronder volgt wat bekend is geworden in het 2e  
kwartaal van 1983. 
 
Nog steeds heeft STIVONO op de brief van 6 februari 1983 aan de Werkgroep  
Opvangplan Olieslachtoffers te Utrecht taal nog teken ontvangen. Voor de  
goede orde: Deze werkgroep is het overkoepelend orgaan waarin o.a. zit- 
ting hebben Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, NIOZ, BIN, CRM en Vogelbe- 
scherming. Van de zijde van deze werkgroep is indertijd het verzoek gekomen  
of de kustasiels medewerking zouden willen verlenen bij de opvang van 
olieslachtoffers. 
Ook van de zijde van de provinciale coördinator zijn geen nadere richt- 
lijnen ontvangen, zodat zonder meer aangenomen mag worden, dat de Werkgroep  
op geen enkele wijze op onze brief heeft gereageerd. 
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Bijzonder jammer....! Als deze Werkgroep ons op basis van vrijwillig- 
heid medewerking vraagt, zal, gezien de ervaringen met deze Werkgroep,  
een dergelijk verzoek zeer kritisch worden bezien. Vooralsnog blijft  
STIVONO bij haar eerder ingenomen standpunt alle werkzaamheden voort- 
vloeiende uit het olierampenplan voorlopig op te schorten en alleen  
die olieslachtoffers te behandelen die in het eigen verzorgingsgebied  
gevonden zijn. 

Vogelbescherming heeft van onze brief aan de Werkgroep Opvangplan  
Olieslachtoffers een kopie ontvangen, Vogelbescherming heeft terecht  
op deze kopie niet gereageerd. 

Vogelbescherming meende, toen bleek dat STIVONO bij de kustasiels een  
beetje de vuile was ging buitenhangen, wel te moeten reageren op de  
toegezonden kopie aan de kustasiels. 
Uit de reactie van Vogelbescherming valt duidelijk op te maken dat  
wij van het Opvangplan Olieslachtoffers veel te hoge verwachtingen  
hebben gehad. Uit de reacties van de andere kustasiels staan wij  
echter niet alleen. Vogelbescherming is duidelijk tekort geschoten  
in de voorlichting aan de kustasiels. 
Als zoethoudertje werd STIVONO al vast deel 1 van de handleiding  
over de behandeling van olieslachtoffers toegezonden. Dit deel  
behandelt echter de algemene zaken. Deel 2 waarin wordt ingegaan op  
de behandeling van de olieslachtoffers en de terugzetting in de  
natuur, voor ons het belangrijkste deel, is tot heden, half augustus,  
nog niet ontvangen. 

Vogelbescherming liet wel duidelijk uitkomen meer belangen te moeten  
behartigen dan alleen olieslachtoffers. Vogelbescherming verschuilt  
zich achter het argument dat buiten he administratieve deel van  
haar taak over slechts 2 à 3 mensen te kunnen beschikken. 
Ter besparing van de kosten en energie vraagt Vogelbescherming in  
het vervolg rechtstreeks met elkaar te corresponderen m.a.w. niet  
meer met de kustasiels afzonderlijk. 

Vogelbescherming werd bericht gezonden waarin STIVONO zei verbaasd  
te zijn, dat Vogelbescherming bepaalde taken op zich neemt die niet  
of niet goed, gezien de personele bezetting, kunnen worden nagekomen. 
STIVONO zal vooralsnog bij de andere kustasiels geen acties onder- 
nemen, maar acht zich hiervan ontheven als de Werkgroep Vogelasiels,  
het uitvoerend orgaan van Vogelbescherming, geen verdere acties  
onderneemt. 

Een aantal kustasiels heeft STIVONO gevraagd een landelijke kustasiel- 
dag te organiseren. Dit verzoek hebben wij in handen gelegd van de  
Werkgroep Vogelasiels. Door Vogelbescherming werd medegedeeld dat  
ons verzoek eind juni in de Werkgroep zal worden behandeld. STIVONO  
zou zo spoedig mogelijk bericht ontvangen. 

Nu half augustus is van Vogelbescherming nog niets vernomen. Het ziet  
er naar uit dat STIVONO zelf actie moet gaan ondernemen. 
Men zegt wel eens dat ambtelijke molens langzaam draaien. STIVONO  
krijgt de indruk dat de molen Vogelbescherming vastgeroest zit. 
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Maar nu het overzicht van de resultaten van het asiel in het 2e kwartaal. 
 
 

 aanwezig 
op 

1 april 

gebracht 
in 

apr/juni 

doodgegaan 
in 

apr/juni 

gelost 
in 

apr/juni 

naar 
andere 
asiels 

aanwezig 
op 

30 juni 
Roodkeelduiker - 1 1 - - - 
Fuut - 1 1 - - - 
Kan van Gent - 1 1 1 - - 
Blauwe reiger - 2 2 - - - 
Knobbelzwaan - 2 1 1 

 
- - 

Wilde eend 2   58   34   19 - 7 
Eidereend - 1 - 1 - - 
Rotgans - 1 - - - 1 
Meerkoet - 2 1 1 - - 
Scholekster - 2 1 

 
1 - - 

Kievit - 1 1 - - - 
Zilvermeeuw - 6 5 1 - - 
Stormmeeuw - 1 - 1 - - 
Kokmeeuw - 1 - - - 1 
Drieteenmeeuw 2 3 2 3 - - 
Alk 1 2 - 3 - - 
Zeekoet   12 8 7    13 - - 
Houtduif - 4 2 2  - - 
Turkse tortel - 4 4 - - - 
Bosuil - 1 1 - - - 
Gierzwaluw - 2 1 1 - - 
Zanglijster - 1 1 - - - 
Merel -   26   15 7 - 4 
Tjiftjaf - 1 1 - - - 
Bosrietzanger - 1 - 1 - - 
Pimpelmees - 1 1 - - - 
Huismus -   22   13 8 - 1 
Spreeuw -   23   15 8 - - 
Kauw 1   20 6 4 -    11 
Ekster - 2 - 1 - 1 
Vlaamse gaai - 1 - - - 1 
Postduif ed. -   38   10   24 - 4 
Goud/zilverfazant 1 3 - - 4 - 
Parkiet - 6 3 - 3 - 

Totaal    19  250  130  103  7    31 

waarvan: 
wilde vogels  18  203  117   77    -    27 
siervogels e.d.   1   47   13   24 7     4 
 
TOELICHTING  

Jan van Gent 

Op 10 juni werd een Jan van Gent gelost. De vogel vloog goed weg,  
doch zat 's middags al weer op het strand. De vogel werd weer naar  
het asiel gebracht. Op 25 juni werd de tweede poging gewaagd.  
De vogel werd weer op strand gelost en toen met meer succes. 
 
Knobbelzwaan 

Op 18 juni werd een Knobbelzwaan binnengebracht, die in Katwijk  
gevonden was met een vishaak in zijn bek en 1 haak in een zwemvlies.  
Door de vishaak in zijn bek was de tong van de Knobbelzwaan ernstig  
beschadigd. De vogel was door een dierenarts in Katwijk behandeld.  
De Knobbelzwaan kon op 25 juni gezond en wel in de polder worden  
losgelaten. 
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Wilde eend 

Er werden erg veel jonge eenden binnengebracht, zelfs enkele nesten 
met donsjongen. Moedereend was in veel gevallen het slachtoffer  
van het verkeer geworden. Met succes kon toch een aantal van deze  
eendjes worden losgelaten. Voor ze echter losgelaten kunnen worden, 
moeten deze vogels over echte veren beschikken en waterdicht zijn.  
Het duurt een paar maanden voor de donsjongen zover zijn dat ze  
op een verantwoorde wijze teruggezet kunnen worden. 
Op een dag werd een gewonde eend, compleet met een nest van 13  
eieren, naar het asiel gebracht. De eieren zijn echter niet uitge- 
komen. De moedereend kon na een aantal weken weer worden losgelaten. 
  
Drieteenmeeuw/Stormmeeuw 

Op 22 april werd in bijzijn van Koningin Beatrix op de Kon.Wilhelmina  
Boulevard door onze voorzitter, W.v.d.Niet, een Drieteenmeeuw en een  
Stormmeeuw met succes gelost.. 
 
Alk/Zeekoet 

Met succes konden 3 Alken en 13 Zeekoeten in zee worden teruggezet.  
Via het N.I.O.Z. op Texel werden 7 Zeekoeten in de Waddenzee  
losgelaten. STIVONO kreeg van de heer Swennen een compliment over  
de uitstekende staat waarin de vogels verkeerden. Zonder verdere  
revalidatie konden de Zeekoeten dezelfde dag worden teruggezet.  
De andere vogels zijn op de pier in IJmuiden gelost. 
 
Huismus 

Bij de mussen hadden we een triest geval. Op 27 april werd een  
jonge huismus door de politie in een hok gezet. Kort daarna werd  
een Kauwtje in hetzelfde hok geplaatst. Kennelijk was de Kauw  
erg hongerig, want 's avonds toen gevoerd werd was de Mus op  
enkele veren na opgegeten. Kennelijk is deze hap de Kauw slecht  
bevallen, want een dag later was ook hij dood. 
 
Postduiven e.d. 

Het aantal geringde vluchtduiven dat in het asiel wordt gebracht,  
neemt zorgwekkend toe. STIVONO heeft de postduivenvereniging  
"Steeds Sneller" gevraagd in het vervolg de zorg voor deze duiven  
over is nemen. Het is namelijk niet de bedoeling dat STIVONO  
duiven van hobbyisten gaat verzorgen. Dat is ook de taak van  
STIVONO niet. 
 
Parkieten 

De Parkieten gaan naar de eigenaars terug. Komen deze niet opdagen,  
dan gaan ze naar een liefhebber toe. Uiteraard kunnen deze vogels  
niet in de vrije natuur worden teruggezet. 
 
Goudfazant/Zilverfazant 

Voor deze vogels is een plaatsje gevonden in het dierenkamp van  
de BAVO te Noordwijkerhout. 
 
In het 2e kwartaal van 1983 kon 30% van de wilde vogels weer  
in de vrije natuur worden teruggezet. 
 
Noordwijk, augustus 1983  Stichting Vogelasiel Noordwijk  

p/a Joh.Molegraafstraat 6  
2201 LK NOORDWIJK 

 
 
 
 




