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Terugblik 2019
U heeft ons weer fantastisch gesteund! Hartelijk dank! 
Onze begroting is nog steeds niet sluitend, maar de 
bijdragen uit donaties zijn wel toegenomen. 
Ons jaarverslag staat weer op de website, daar vindt  
u alle details over 2019.

In 2019 zijn er 3.525 vogels opgevangen. Dit was onder  
de verwachtingen op basis van 2018, 22 procent minder  
dan in ons recordjaar. Het ligt wel in lijn met de 

eerdere jaren: 3.471 vogels in 2016 en 3.310 vogels in 
2017. Het is niet bekend waarom het er in 2018 zo veel 
waren of waarom het er nu weer minder zijn.

Helaas kunnen wij niet alle vogels redden, sommigen 
zijn er zo slecht aan toe dat ze, ondanks onze verzorg-
ing, toch overlijden. Desondanks zijn wij tevreden, want 
van de vogels die wij behandeld hebben, kon 70 procent 
weer de vrije natuur in mede dankzij uw hulp.

Help ons de vogels helpen. Juist nu!
Het is weer lente, en de natuur trekt zich niets aan van de coronacrisis.  
Er worden volop nestjes gebouwd. Het jonge vogelseizoen staat voor de deur! 
In het jonge vogelseizoen zijn onze vrijwilligers in drie ploegen, van zons
opgang tot zonsondergang, bezig om de jonge vogels te voeren. Hieronder 
ziet u een grafiek die goed weergeeft waarom het jonge vogelseizoen ons 
hoogseizoen is. Iedere balk staat voor de aantallen vogels die per maand 
binnenkomen, in mei schiet het omhoog. Dit zijn de aantallen van het topjaar 
2018 en van 2019. In 2018 zijn er van mei tot en met augustus meer dan 
3.000 vogels binnengekomen, dat is tweederde van het jaartotaal in vier 
maanden! Het grootste gedeelte hiervan waren de jonge weesjes.

De vogels mogen niet de dupe worden van de coronacrisis. Wij willen ze 
blijven helpen, maar dat kan niet zonder uw hulp! Helaas is onze Open Dag  
en onze voorjaarscollecte niet doorgegaan door de coronamaatregelen, ook 
onze collectebus bij de receptie blijft leeg nu we voor publiek gesloten zijn.  
Maar de dierenambulances werken gelukkig door, de vogels  
blijven komen. Daarom hebben wij uw steun hard nodig!

Het goede nieuws is dat Stichting Dierenlot dit keer uw  
bijdrage gaat verdubbelen! Dus we kunnen er twee keer  
zo veel vogels mee helpen.

Grauw Gansje (boven) en jonge Kraaien (onder) 
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Ons vogelringproject
Een van onze vaste vrijwilligers en gecertificeerd 
vogelringer (Bonnie van der Hulst) is gestart  
met een vogelringproject bij ons Vogelhospitaal.
Met dit project willen we onderzoek doen naar 
het succes van het werk in de opvang. Jaarlijks 
worden er grote aantallen vogels na behandeling 
in het wild losgelaten. Daarna zijn ze in zowel 
letterlijke als figuurlijke zin al snel uit ons beeld 
verdwenen, we weten niet hoe het gesteld is met 
de overleving van ‘onze’ vogels. Om hier een 
idee van te krijgen is besloten om een deel van 
de vogels die weer losgelaten worden te ringen. 
Een ring is voorzien van een uniek nummer 
dat wordt vastgelegd in de database van het 
vogeltrekstation, het administratieve centrum 
van alle vogelringwerk in Nederland. Wanneer 
een vogel wordt teruggemeld, weten we aan de 
hand van het ringnummer om welke vogel het 
gaat. Zo komen we te weten waar de vogel naar 
toe is gegaan en ook de conditie en de leeftijd 
van de desbetreffende vogel.
Inmiddels zijn er al een aantal vogels, na herstel,  
losgelaten met een metalen ring om de rechter 
poot. Zo ook de Ekster op de foto, deze dame 
werd gepakt door een kat en moest hierdoor een 
paar dagen aansterken in het Vogelhospitaal.

2020 Jaar van de Wilde Eend
Het gaat niet goed met de Wilde Eend. Sinds 1990 is de broed-
populatie in ons land met zo’n 30 procent af genomen. Het is niet  
duidelijk wat de oorzaak van deze afname is. Eerder onderzoek 
laat zien dat er geen sprake is van verhoogde sterfte van de vol-
wassen vogels of een afname van het nestsucces. Een analyse uit 
2015 wijst in de richting van een te lage overleving van Eenden-
kuikens. Worden ze steeds vaker opgegeten, is er te weinig 
voedsel voor ze?
Om dit probleem extra aandacht te geven hebben Sovon en de 
Vogel bescherming 2020 uitgeroepen tot Jaar van de Wilde Eend.

Helaas kon de lezing die het Vogelhospitaal in dit kader had 
gepland vanwege het coronavirus niet door gaan. Deze lezing zou 
gegeven worden door Erik Kleyheeg, senior onderzoeker bij Sovon 
Vogelonderzoek Nederland en expert op het gebied van de Wilde 
Eend. In 2016 startte hij het Eendenkuikenproject, een ‘citizen 
science’ (burgerwetenschap) project om meer te weten te komen 
over de kuikenoverleving. Doordat burgers worden ingeschakeld, 
kan er heel veel informatie verzameld worden om inzicht te 
krijgen in de knelpunten voor de populatie.

Help dit mysterie te ontrafelen! Door het  
tellen van Wilde Eenden bij u in de buurt  
helpt u mee aan het onderzoek. Download  
de handige app op www.kuikenteller.org  
en bekijk alle gegevens die er verzameld  
worden op www.jaarvandewildeeend.nl.

Onze meest populaire berichten op Facebook!
Dit is wat er kan gebeuren al je je afval 
niet opruimt! Gelukkig is deze eend 
gevonden voordat ze van honger om-
kwam en gaat het weer goed met haar.

Like ons op Facebook!  https://www.facebook.com/HetVogelhospitaal
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De eerste pulletjes! Begin februari 
kregen we de eerste Nijlgans pulletjes 
binnen. Nog maar een paar dagen oud  
en dan je ouders al kwijt. Met behulp  
van pleegmoeder kip van onze buren, 
hadden ze snel door waar het eten was.


