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Onze droom is het om het Badhuis voor de 
jonge en herstellende watervogels zó aan 
te pakken dat we “overloop-bassins” krijgen 
waar de mo gelijk  heid bestaat voor vogels 
om zowel bínnen te blijven als buiten te zwem-
men, zonder dat ze daarvoor telkens 
opge pakt hoeven te worden. Bui-
ten komen acht kleine vij vers 
en een groot bassin. Hiermee 
kunnen we vele soorten 
water vogels verzorgen, we 
kunnen dan zowel grote 
vogels als grote groe pen 
tegelijk opvangen.

Dat kan nu helaas niet, we 
moeten nu zelfs als de kleine 
pulletjes groter worden vaak een 
beroep doen op collega opvangen. 
De vogels moeten dan weer een stressvolle 
rit met de ambulance maken voor nog een 
tussenstop voordat ze groot genoeg zijn om 

65 jaar oud en vol toekomstplannen

We hebben een historie om trots op te zijn! Al 65 jaar vangen we duizenden vogels per 
jaar op. Dat kan natuurlijk alleen door de steun van donateurs zoals u en door de inzet 
van vele tientallen vrij willigers. Helaas moesten we vanwege Corona en Vogelgriep ons 
65-jarige jubileum op 22 maart stil vieren maar hopelijk kunnen we u in september wel 
weer ontvangen tijdens een Open Dag. 
Ondanks dat wij al 65 zijn, gaan we het zeker niet rustig aan doen…. . We hebben heel veel 
plannen en staan in de startblokken om hiermee aan de slag te gaan zodra het kan.  

vrij gelaten te kunnen worden.

Aan het Badhuis wordt al volop gewerkt, de 
ruimte voor de jonge pulletjes is klaar, alles 
is geïsoleerd, en we hopen de rest in de loop 

van dit jaar af te ronden. 
Daarna kunnen we buiten aan de 

slag!

De klus buiten bestaat 
uit het maken van de 
fundering, het aanleggen 
van de vijvers, de opbouw 
van de kooien (vos-safe) 

met een buizenconstructie 
met netten en matten en een 

dak. 
Om de vijvers te kunnen vullen 

zal tevens een waterinstallatie 
aangelegd moeten worden en een filter

systeem om het water op biologische wijze 
te verversen.

Daarom doen we dit voorjaar een grote jubileum actie om 
geld in te zamelen voor de buitenvijvers van de watervogels



Olieslachtoffers 1999 

Erika
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Op onze website https://www.vogelhospitaal.
nl/over/historie/ staan mooie anekdotes uit 
de beginjaren. We hebben een archief met 
oude nieuwsbrieven vanaf 1979 en oude 
fotoalbums; er is veel veranderd in die 65 
jaar. Al bladerend door de historie vallen 
vooral de strenge winters uit de beginjaren 
op waarin we zeer grootschalige acties 
organiseerden om de vogels bij te voeren. 

Steeds minder olieslachtoffers

 statutaire naam Stichting Vogelrampenfonds
 vestigingsplaats Haarlem
 Kamer van Kooph. 41222647

 IBAN  NL73 INGB 0000 199 399

 informatie  https://www.vogelhospitaal.nl
 e-mail  management@vogelhospitaal.nl
 telefoon  023 525 53 02
 adres Vergierdeweg 292
  2026 BJ  Haarlem 

Tevens waren er vroeger ook veel meer 
olieslachtoffers. Naast de grote olierampen 
zoals in 1967, 1999 en 2003 werden er door 
het jaar heen honderden besmeurde vogels 
binnen gebracht. 
Door betere controle op illegale lozingen 
op zee is er de laatste jaren sprake van een  
grote afname van (besmeurde) zeekoeten 
die bij ons gebracht worden. 

Door de harde wind kwamen 
begin maart deze twee kleine 
tortelduifjes al binnen. Koud en 
de grootste met een lelijke snee 
in zijn pootje door de val. En 
kijk nou toch hoe lekker warm 
ze bij elkaar liggen. Met de 
verwonding gaat het ook goed 
komen. En kropjes lekker vol 
met pap. 

Een paar dagen geleden werd dit uilskuiken 
gebracht. Hij was ontzettend kwaad en 
chagrijnig. En hij had gelijk! Hij (of misschien 
wel zij?) was vredig en gemoedelijk aan het 
wandelen geslagen. Dat betekent dat als 
een rasechte takkeling hij via zijn boom naar 
beneden was geklauterd om eens te kijken 
wat er zich daar op de benedenverdieping 
wel niet voor interessants bevond. Zo leer 
je nog eens wat en kom je nog eens ergens, 
dacht hij.
En ergens kwam hij inderdaad, op het 
Vogelhospitaal! Goed bedoelende 
wandelaars zagen een donzig pluisding in 
z'n eentje op de grond waggelen en namen 
hem mee naar huis om van daaruit de 
dierenambulance te bellen om hem te laten 
ophalen. En zo kwam hij hier. Vloeken dat hij 
deed! 

Ons jonge vogelseizoen is begonnen

Wij hebben ons bij hem verontschuldigd 
en hij is met kerende post weer via de 
ambulance, de mensen die wisten waar ze 
hem gevonden hadden en de boom waar 
hij onder zat, uiteindelijk weer naar boven 
geklommen. Wie weet wat voor smoesjes hij 
aan zijn ouders verteld heeft over die paar 
uurtjes ertussen uit.

U kunt ook doneren door 

de QR code te scannen

Het bedrag staat 
standaard op 

¤ 25, maar u kunt 
het aanpassen 

aan ieder 
gewenst bedrag.


