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Steenuilen
We krijgen ze zelden binnen, omdat ze eigenlijk niet voorkomen 
bij ons in de buurt. Geschrokken kijkt deze steenuil om zich heen. 
Waar ben ik nu weer beland? Eerst een klapper gemaakt, daarna 
in de ambulance en nu hier. Nu even een uiltje knappen, en 
vanmorgen was hij al weer lekker aan het eten. Gelukkig lijkt de  
schade mee te vallen. Wat een bijzonder mooie vogel! 

Wisten jullie trouwens dat je aan de ogen van een uil kunt zien 
wanneer ze jagen? Hoe donkerder de ogen hoe later ze gaan 
jagen. Uilen met gele ogen jagen overdag. Zoals deze steenuil of 
een sneeuwuil. Oranje ogen in de schemering. Zoals de Oehoe en 
de ransuil En zwarte ogen in de nacht zoals de bosuil en kerkuil.

Waaraan besteden wij uw donatie?
Om de vogels goed te kunnen verzorgen, moet er tijdens de openingsuren natuurlijk 
minimaal één beheerder aanwezig zijn met kennis van de vogels. Wij hebben er twee 
fulltime in dienst en dat is voor de drukke tijd in de zomer eigenlijk veel te weinig! 
Gelukkig hebben we ook nog vele vrijwilligers die helpen!
Naast deze personeelskosten, hebben we natuurlijk de kosten voor het pand zoals 
energiekosten, verzekeringen, afval en onderhoud. En dan het belangrijkste: de 
kosten voor voer, medicijnen, dierenarts en alles wat verder nodig is om goed voor de 
vogels te zorgen. Deze operationele kosten komen omgerekend op ongeveer €30  
per vogel. Voor €30 redt u dus het leven van één vogel en draagt u daarnaast bij aan 
de educatie die wij geven aan scholen en bezoekers.

Meer dan 4000 vogels opgevangen!
Wij zijn heel druk geweest in 2018, tot nu toe hebben wij al ruim 

4000 vogels opgevangen en dat betekent een groei van ongeveer 

25-30% ten opzichte van 2017 en 2016! In ons hospitaal kunnen 

we dat qua ruimte goed aan, alleen voor de watervogels hebben 

we niet genoeg vijvers maar daar wordt aan gewerkt. We hebben 

wel af en toe handjes tekort gehad in de zomermaanden. Juist als 

het bij ons topdrukte is, gaan er natuurlijk diverse vrijwilligers 

met vakantie en zijn ook de stagiairs klaar. Mocht u ons met 

raad en daad willen bijstaan, kijk dan eens naar onze vacatures. 

Wij zoeken niet alleen vogelverzorgers, maar ook hulp bij het 

klussen, de administratie, de collecte en het werven van fondsen.
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Deze slimmerik dacht dat hij zich niets hoefde 
aan te trekken van de gaas barrière die iemand 
in zijn schoorsteen had aangebracht om te 
voorkomen dat er (domme) vogels in zouden 
nestelen (met alle akelige gevolgen van dien...). 
Maar hij had het goed mis! Gelukkig dat hij 
ontdekt werd en het ambulance personeel van 
Dierenambulance Velsen, de kauw plus gaas 
omhulsel eruit kon krijgen. Laten wij eerlijk 
zijn: het ziet er níet uit! Na wat knippen en 
buigen was het dier verlost en aangezien er 
verder niets mis met hem was hebben we hem 
weer los gelaten en vloog hij beledigd weg.

In het voorjaar vallen de piep
jonge scholekstertjes als rijpe  
peren van de daken. Daar zijn ze  
niet echt op berekend, van oor
sprong broedt de schol ekster  
dicht bij zee op de grond. Maar  
door de komst van vossen naar 
de kust in de jaren 70 en 80, zijn  
niet alleen de meeuwen, maar 
ook de scholeksters uit geweken  
naar de veilige, vosvrije daken 
van onze steden. Ze kunnen dit 
doen omdat ze hun jongen zelf 
voeren (het jong hoeft zelf geen 
voer te zoeken). Helaas zit het 
nog wel steeds in het sys teem 
van het jonge schol ekstertje, 
om aan de wandel te gaan en 
dat moet je toch écht niet doen 
als je bovenop een dak woont. 
Vaak is het resultaat dat je je 
familie kwijt bent en er een 

mank pootje aan overhoudt! 
Gelukkig zijn de beestjes zó 
licht, dat het meestal om een 
lichte kneuzing gaat die snel 
te verhelpen is. Ze moeten nog 
wél eventjes gevoerd worden 
en dat doen wij met een rood 
pincet dat een beetje lijkt op  
de knal roodoranje snavel van 
hun ouders. Gelukkig trappen 
ze erin! En zo leren ze zelf eten.

Oproep aan hobby vissers!
Wij doen hier weer een oproep aan alle hobbyvissers: 
Zorg alsjeblieft dat alle vislijn die je bij je hebt, ook weer met  
jou terug naar huis gaat! De gevolgen kunnen vreselijk zijn. 

Wij hebben deze vogel moeten laten inslapen. Hij was verstrikt 
geraakt in visdraad waardoor beide poten dusdanig verwond 
waren, dat het dier ze nooit meer had kunnen gebruiken. 

Nieuws van onze Facebookpagina

Scholekstertjes

vraag van onze Facebook-volgers  
aan onze huisbioloog Wim:
Waarom vliegen jonge merels niet gelijk uit en 
brengen ze eerst een paar dagen op de grond 
door?

Merels leggen normaal 3 à 4 eieren. De jongen 
groeien natuurlijk en op een gegeven moment 
is het nest vol. Er is geen ruimte voor verdere 
groei. Helaas zijn op dat moment staart en 
vleugels nog niet volledig ontwikkeld, zodat 
de jongen nog niet kunnen vliegen. De jongen 
verlaten dan toch het nest en brengen de 
laatste dagen tot zij kunnen vliegen op de 
grond door (deze periode duurt ongeveer een 
week). Ze worden door de ouders bijgevoerd 
en gewaarschuwd voor gevaar. Deze periode is 
belangrijk voor de jongen, omdat ze ervaring op 
kunnen doen.



Help!
Er kwam een telefoontje binnen: ‘Kunt u ons 
helpen? Het is dringend! Er ligt hier op ons 
schoolplein een vogel op de grond met een 
stok die dwars door zijn lichaam gaat! Het is 
vreselijk! Je ziet het stokje aan de ene kant erin 
gaan en het komt er aan de andere kant van het 
lichaam weer uit!’
‘Dat klinkt gruwelijk, komt u zo snel mogelijk 
en probeer de vogel zo min mogelijk te laten 
bewegen!’.

En ja hoor, daar liepen een juf en een kind 
gehaast ons terrein op met een mandje, zouden 
dat de mensen van het telefoontje zijn? Héél 
voorzichtig halen wij het dier uit het mandje, 
er op bedacht geen plotselinge bewegingen te 
maken waar door het stokje wellicht nog verder 
in het dier doordringt en toen zagen wij dit:  
‘dat lijkt toch wel erg veel op een dennennaaldje’, 
dachten wij, ‘effies voorzichtig aan morrelen". 
En gelukkig: het was niet meer dan een lange 
dennennaald die tussen de veren van het 
kauwtje zat. Je zag hem denken: ‘waar dit nou 
allemaal goed voor was?’ 

Maar wel fijn dat iedereen zo snel klaar stond 
om een (vermeend) slachtoffertje te helpen,  
dus: complimenten voor juf en kinderen!

Zou dit heuse liefde zijn?
Dit mannetje van de wilde eend (de woerd) zit al dagen naast  
de volière waarin zich twee zieke vrouwtjes eenden bevinden. 
Het lijkt erop, dat hij vooral gecharmeerd is door de dame met 
de manke linker poot. Want als zij aan de wandel gaat in de 
kooi, loopt hij meteen met haar mee.
Ach gut, wat lief... klinkt het dan overal. Maar of dat nou echte  
en heuse liefde is? Bij eenden zorgt het mannetje er vooral 
voor, dat het vrouwtje (en het liefst: nog veel meer vrouwtjes),  
allemaal door hem bevrucht worden en door niemand anders.
Is dat eenmaal gelukt, dan mag ze het verder zelf uitzoeken en 
verdwijnt hij. Maar hier is de situatie dus wel iets anders, hij  
heeft er dagen en dagen voor over om haar het hof te maken!

Wintergast
Onze eerste winterlogés zijn er weer!  
Dit is een keep, een vinkachtige. Mooi hé?
Hij broedt in Noord Europa en Azië en overwintert  
o.a. in Nederland. En waarom hij zo heet? 
Niet omdat hij voetbalt maar omdat zijn roep 
‘kéeeeeeeep’ is. Wij wensen hem een rustige 
winter en keep it cool!

Nieuws van onze Facebookpagina
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Als je deze berichtjes leuk vindt, volg ons dan 
op Facebook en blijf op de hoogte!
https://www.facebook.com/HetVogelhospitaal/
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Werk in uitvoering 
Dit jaar hadden we problemen met de opvang voor 
onze watervogels, in het Badhuis bleek het riool niet 
geschikt voor al die eendenpoep! Daarnaast hadden 
we te maken met schimmels in het houtwerk van 
de hokken. Tijd voor een degelijke aanpak van deze 
verblijven. Met financiële steun van Stichting Het 
Waardige Dier en een team van klusvrijwilligers 
zijn wij het Badhuis aan het opknappen zodat we in 
2019 weer de noodzakelijke ruimte hebben voor de 
jonge pulletjes in de zomer. Daarna willen we buiten 
meer en grotere vijvers maken voor de watervogels; 
genoeg te doen de komende tijd!

Olieslachtoffers
In het voorjaar van 2018 was er een grote olieramp 
waar bij ongeveer 500 zwanen in het Rotterdamse 
haven gebied met olie besmeurd raakten. 
In dit soort situaties wordt de opvang gedaan door een 
samenwerkingsverband van de kustasielen, de SON
Respons (Stichting Olievogelopvang Nederland), waar 
ook wij deel van uitmaken. Zij werken hierbij samen met 
Rijkswaterstaat. Er wordt ter plaatse een noodopvang 
gebouwd om te zorgen dat zulke grote aantallen vogels 
snel gered kunnen worden. Getrainde vrijwilligers 
komen dan uit alle windstreken naar dit noodhospitaal 
om te helpen. Ook wij hebben ons steentje bijgedragen! Beheerder Maria-Elisa wast een zwaan in de noodopvang.

 Stichting Vogelrampenfonds
 IBAN NL73 INGB 0000 199 399
informatie  www.vogelhospitaal.nl/help-mee
email  management@vogelhospitaal.nl
telefoon  023-5255302
adres Vergierdeweg 292, 2026 BJ  Haarlem

Diana ter Braak maakte een fraaie fotoreportage in 
ons Vogelhospitaal in het kader van 'In The Picture - 
vrijwilligerswerk in beeld'.


