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STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS 
 
In de vorige Strandloper werd gezegd dat de ambtelijke molen Vogel- 
bescherming vastgeroest zat. Mede door STIVONO die een beetje als 
kruipolie heeft gewerkt, zit er nu wat beweging in. De roest laat 
hier en daar los en krakend is Vogelbescherming in beweging gekomen. 

Op 12 oktober 1985, op een woensdagmiddag, zijn op uitnodiging van  
Vogelbescherming de kustasiels bijeen geweest. Ondanks het feit dat  
veel asielhouders en hun afgevaardigden een vrije dag c.q. vrije  
middag hebben moeten opnemen, waren de meeste kustasiels en zeker 
de grootste en belangrijkste in Haarlem aanwezig. Een teken dat  
men het belang van zo'n bijeenkomst wel inzag. 

Vogelbescherming gaf toe, dat het vogelopvangplan voor oieslacht- 
offers niet goed heeft gewerkt. Het ontbreken van de financiële  
middelen was wel de grootste oorzaak van het falen van het plan. 
Vogelbescherming kon, gezien de vele andere activiteiten, zich niet  
optimaal inzetten voor dit vogelopvangplan. 
In de komende jaren zal in de begroting van het Staatsbosbeheer 
gelden beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van het  
olierampenplan. De Werkgroep Opvangplan Olieslachtoffers zou dan  
de kustasiels financieel kennen steunen. 

Vogelbescherming distantieert zich van in de pers verschenen uit- 
spraken, dat het maar beter is de olieslachtoffers af te maken  
omdat het werk van de asielhouders geen enkele bijdrage levert  
tot verbetering van de populatie. Vogelbescherming acht het werk 
van de kustasiels uit oogpunt van ethische overwegingen wel zinvol.  
Mensen die olielachtoffers naar een asiel brengen verwachten van 
de asielhouder dat hij al het mogelijke probeert zo’n slachtoffer  
in leven te houden. Voorkomen moet worden dat deze mensen zelf  
olieslachtoffers gaan behandelen en weer gaan terugzetten in de  
natuur. Deze mensen missen de benodigde kennis om dit op een ver- 
antwoorde wijze te doen. Onnodig kwellen van de dieren wordt hier- 
door voorkomen. 
De aanwezigen waren blij met deze duidelijke uitspraak van Vogel-  
bescherming omdat bij de kustasiels toch wel het gevoel heerste  
door Vogelbescherming in de steek te zijn gelaten bij de opvang van  
olielachtoffers. Vogelbescherming betreurt ook de uitlating van  
een bestuurslid van de Vereniging om de olieslachtoffers maar af 
te maken. Hij vertolkte niet de mening van Vogelbescherming, maar 
het was een privémening van het desbetreffende bestuurslid.  

Met de suggestie van Vogelbescherming om een aparte Stichting  
Kustasiels Nederland in het leven te roepen, gingen de meeste asiels 
akkoord. Wel vond men dat het naast elkaar bestaan van 2 groeperingen 
t.w. Werkgroep Vogelasiels en Stichting Kustasiels verwarrend zou  
kunnen werken.  
De voordelen wogen echter tegen de nadelen op. Een paar voordelen  
zijn: 
--Bij het verwerven van fondsen komen de gelden direct beschik- 
  baar aan de kustasiels. 
--Er bestaat een direct contact met de Werkgroep Opvangplan  
  Olieslachtoffers. 
--Geen versnippering van mankracht. Bij Vogelbescherming zijn  
  er teveel activiteiten en is er te weinig mankracht beschik- 
  baar om zich optimaal daarvoor te kunnen inzetten. 
Verwacht wordt dat over een maand of vier de Stichting Kustasiels  
de werkzaamheden kan starten. Dat betekent dat in het seizoen  
1984/1985 met deze nieuwe stichting gewerkt kan worden. 
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Wie de verwikkelingen rond het olierampenplan in de Strandloper 
heeft gevolgd, zal merken dat veel van de op- en aanmerkingen 
die door STIVONO zijn geuit door Vogelbescherming en de Werkgroep 
Opvangplan Olieslachtoffers zijn onderkend. Dat stemt tot tevreden- 
heid. Misschien dat over een paar jaar we een goed functionerend  
opvangplan voor olielachtoffers hebben. 
We houden u op de hoogte. 

Maar nu het overzicht van de resultaten van het asiel in het 3e kwartaal. 
 

 aanwezig 
op 

1 juli 

gebracht 
in 

juli/sep 

doodgegaan 
in 

juli/sep 

gelost 
in 

juli/sep 

naar 
andere 
asiels 

aanwezig 
op 

30 sep 
Dodaars - 1 - 1 - - 
Noorse Stormvogel - 9 7 1 - 1 
Jan van Gent - 4 3 1 - - 
Blauwe reiger - 1 1 - - - 
Roerdomp - 1 - 1 

 
- - 

Grauwe gans - 1 1 - - - 
Rotgans 1 - 1 - - - 
Bergeend - 6 - - 6 1 
Wilde eend 7   31   18   19 - - 
Tafeleend - 1 1 - - - 
Meerkoet - 3 2 1 - - 
Scholekster - 1 - 1 - - 
Witgatje - 1 1 - - - 
Kokmeeuw 1   39   21   18  1 
Stormmeeuw - 7 4 3 - - 
Kleine mantelmeeuw - 3 2 1 - - 
Zilvermeeuw -   41   25   13 - 3 
Grote mantelmeeuw  2 - 1 - 1 
Drieteenmeeuw - 1 - 1 - - 
Zeekoet - 3 2 - - 1 
Houtduif - 4 2 1  - 1 
Turkse tortel -   24   10      14 - - 
Steenuil - 2 - - 2 - 
Bosuil - 1 1 - - - 
Gierzwaluw - 4 2 - - - 
Groene specht - 1 1 - - - 
Zwarte specht - 1 1 - - - 
Witte kwikstaart - 1 1 - - - 
Merel 4   21   15   10 - - 
Zanglijster - 3 2 1 - - 
Fluiter - 1 - 1 - - 
Tjiftjaf - 1 1 - - - 
Goudhaantje - 1 - 1 - - 
Koolmees - 1 1 - - - 
Vlaamse gaai 1 2 2 1 - - 
Ekster 1 3 9 2 - - 
Kauw   11   10 2   10 - 2 
Zwarte kraai - 6 2 3 - 1 
Spreeuw -   11 8 3 - - 
Mus 1   33   17   17 - - 
Putter - 1 1    - - - 
Sijs - 2 2 - 4 - 

   27  290  169  128 8    12 
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 aanwezig 
op 

1 juli 

gebracht 
in 

juli/sep 

doodgegaan 
in 

juli/sep 

gelost 
in 

juli/sep 

naar 
andere 
asiels 

aanwezig 
op 

30 sep 

Diverse       
Mandarijneend - 2 - - 2 - 
Postduiven e.d. 4   30   19 9 5 1 
Zeebravink - 1 - - 1 - 
Parkiet - 1 1 - - - 
Dwergpapagaai - 1 - - 1 - 
Kip - 3 1 - - 2 
Goudfazant - 1 - - 1 - 
Schildpad - 2 - - 2 - 

 4   41   21 9   12 3 

TOTAAL   31  331  190  137   20   15 

  
 
TOELICHTING 
 
Noorse stormvogel 
Opmerkelijk was dat in september veel Noorse stormvogels naar het 
asiel werden gebracht. De meeste gingen dood aan uitputting. 
 
Roerdomp 
De Roerdomp kon met succes in de Nieuwkoopse plassen worden  
teruggezet. 
 
Meeuwen 
90% procent van de meeuwen was juveniel. Een groot aantal leed  
aan botulisme, doch er waren ook veel meeuwen met breuken. Kennelijk  
waren deze vogels nog niet aan ons snelverkeer gewend. 
  
Turkse tortel/merel/mus/spreeuw 
Het betroffen vaak, vooral in juli, jonge vogels. Met succes kon 
toch een vrij groot aantal weer worden losgelaten. 
 
Kauw 
In het asie1 kwam een vrij groot aantal, nogal agressieve Kauwen. 
Het lijkt wel of het houden van Kauwen in is. Soms krijgen we ze 
in het asiel die op een vreselijke manier zijn gekortwiekt. Als 
de mensen de vogels zat zijn, worden ze naar het asiel gebracht 
met de smoes dat het beest in de tuin rondzwierf. 
 
Diverse 
U ziet dat veel vogels van deze groep naar "andere asiels" zijn.  
gebracht. 
De Bergeenden zijn naar het vogelparkje in de BAVO gegaan en de  
Steenuiltjes naar het vogelasiel van de heer de Bruin in Woudenberg  
voor verdere revalidatie. Beide Steenuiltjes zijn in de natuur 
teruggezet. 
Als de eigenaars van siervogels niet komen opdagen, worden ze  
verkocht of meegegeven aan liefhebbers. 
 
 

-------------- 
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BEHEERDERS VOGELASIEL NOORDWIJK KREGEN ONDERSCHEIDING 
 
De ANWB viert jaar het 100-jarig bestaan. Dat de ANWB dit jubileum 
niet ongemerkt voorbij zou laten gaan, was uiteraard te verwachten. 
Een adviescommissie onder voorzitterschap van de heer H.Vonhoff had de 
opdracht gekregen om uit elke provincie een sympathiek doel te selec- 
teren en actieve, idealistische medewerkers hiervan aan te wijzen voor 
een onderscheiding. 

In het hoofdkantoor van de ANWB te Den Haag werd op donderdag, 10 novem- 
ber de Edo Bergsma ANWB-onderscheiding met de daaraan verbonden prijs 
uitgereikt. De elf prijzen werden aan dertien personen uitgereikt 
omdat in twee gevallen de prijs gedeeld moest worden. 
Voor Zuid-Holland ging de prijs naar Willem v.d.Niet en Jan Hoek, 
beheerder en ex-beheerder van het vogelasiel te Noordwijk. 
Zij kregen deze prijs voor de betrokkenheid bij het opbouwen en in 
stand houden van een permanent vogelasiel in Noordwijk. 
Door wandelaars gevonden vogels die olie hadden binnengekregen of 
longontsteking hadden opgelopen, worden er kundig en met liefde opge- 
vangen en verzorgd. De heer v.d.Niet is gespecialiseerd in het schoon-  
maken van olieslachtoffers, aldus de motivatie van de adviescommissie. 

Het was donderdag, 10 november een grote drukte in het ANWB-gebouw. 
Velen waren met de prijswinnaars meegekomen om de prijsuitreiking 
bij te wonen. 
De heer Vonhoff gaf van iedere provincie een karakteristieke beschrij- 
ving en had voor de laureaat uit de betreffende provincie een persoon- 
lijk woord. 

Na de prijsuitreiking bleef men nog gezellig wat napraten onder het 
genot van een hapje en een aperitiefje. 

STIVONO is zeer blij dat voor Zuid-Holland de prijs naar medewerkers 
van ons vogelasiel is gegaan. 
Vooral voor Jan Hoek vinden wij dat reuze fijn. Hij krijgt eindelijk 
de waardering die hij verdiend heeft. Een aantal jaren geleden werd 
hij uitgeroepen als Groot Noortukker en nu een onderscheiding voor 
het vele werk wat hij voor het asiel gedaan heeft. Jan runde bijna 
10 jaar lang in zijn eentje het asiel. En wat voor een asiel! Geen 
licht, geen gas, zelfs geen water! Het beheren van het asiel gebeurde 
zo goedkoop mogelijk. De exploitatiekosten waren in 1971 ƒ 370,78. 
Ondanks het gebrekkige asiel werden toch veel vogels in vrijheid  
gesteld. 
Om gezondheidsredenen moest Jan in 1976 gedeeltelijk afhaken. Besloten 
werd toen een aparte stichting in het leven te roepen die het asiel  
zou gaan beheren. Kort daarna werd besloten het gehele asiel te 
renoveren. Jan Hoek legde uiteraard voor dit nieuwe asiel de eerste 
steen. 
De beheerder van het nieuwe asiel werd Willem v.d.Niet. Het asielwerk 
veranderde. Door een betere accommodatie en meer bekendheid in de 
streek, kreeg het asiel steeds meer te verwerken. Was het asiel 
in de tijd van Jan Hoek een plaatselijk gebeuren, thans vervult het 
asiel duidelijk een streekfunctie. Het aantal medewerkers is in de 
loop der jaren uitgebreid en tussen de medewerkers heerst een prettige 
sfeer. 
STIVONO is van mening dat dit voor een groot deel op rekening van 
Willem v.d.Niet geschreven kan worden. Voor het asiel  heeft hij zeer 
veel over. Hij ziet kans om met een minimum aan kosten en door veel  
zelfwerkzaamheid een goed geoutilleerd asiel draaiende te houden. 
De kosten zijn ten opzichte van 1971 wel gestegen. De exploitatie-  
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kosten waren in 1982 ƒ 8.255,24 waarvan de helft voor rekening 
kwam van energiekosten!! 

In zijn dankwoord zei Willem dat hij blij was met de toegekende 
onderscheiding. Het was voor hem een bewijs dat men waardering  
had voor het werk dat gedaan werd aan de revalidatie van vogels.  
Het was voor hem een stimulans om met het werk door te gaan. 

STIVONO feliciteert beide medewerkers dan ook hartelijk met de 
hen toegekende onderscheiding. 
 

Stichting Vogelasiel Noordwijk  
p/a Joh.Molegraafstraat 6  
2201 LK NOORDWIJK 

 
-------------- 

 

 
                      bosmuis 

 

De zoogdieren, amfibieën en 

reptielen in 

Noordwijk en omgeving. 

 
In ons land komen tegenwoordig 58 soorten zoogdieren, 14 soorten amfi- 
bieën en 7 soorten reptielen voor. 
In tegenstelling tot b. v. vogels en planten is er over de verspreiding  
van deze soorten in Noordwijk en omgeving niet zo veel bekend. Slechts  
bij min of meer spectaculaire gebeurtenissen, zoals het verschijnen van 
de vos in de duinen en de massale slachtingen van de pad in het wegver-  
keer, wordt door onze vereniging aandacht aan deze groep diersoorten be- 
steed. 
Nu is het natuurlijk zo dat vooral zoogdieren in het algemeen een onop- 
vallende levenswijze hebben in vergelijking tot b.v. vogels. 
Om echter inzicht te krijgen in de huidige en vroegere verspreiding 
van soorten, of en achteruitgang dan wel vooruitgang optreedt, wat de oor- 
zaken hiervan zijn en wat hieraan gedaan kan worden, is het bijna noodzake-  
lijk dat er gegevens over de verspreiding zijn, liefst over een reeks van 
jaren. 
In het onderstaande overzicht wordt een poging gedaan om een zo compleet 
mogelijk beeld te geven van de vroegere en huidige verspreiding van zoog-  
dieren, amfibieën en reptielen in Noordwijk en omgeving, d.w.z. voornamelijk 
Noordwijk en Noordwijkerhout. 
Een waarschijnlijk belangrijke bron voor gegevens: het Museum voor Natuur-  
lijke Historie in Leiden werd nog niet geraadpleegd. Het overzicht is dan 
ook zeker nog niet compleet. Het is vooral bedoeld als aansporing voor 
elke veldwaarnemer om waarnemingen te noteren. Het is wellicht de moeite  
waard om in navolging van b.v. de Flora van Noordwijk, dit overzicht jaar- 
lijks aan te vullen en hiervan verslag te doen in de Strandloper. 
Voor de liefhebbers is er dus werk aan de winkel. 
Dan volgt hieronder de voorlopige inventarisatie. De cijfers achter de  
waarnemingen hebben betrekking op de geraadpleegde bron, zie hiervoor  
aan het eind van het artikel. 
 
 
 




